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1. Financiële situatie bij Pensioenfonds Ballast Nedam
Beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad
Elk kwartaal publiceert Pensioenfonds Ballast Nedam (“BNPF”) op de website de zogenaamde
‘beleidsdekkingsgraad’ en de ‘actuele dekkingsgraad’. De actuele dekkingsgraad is gelijk aan het totale
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door de totale verplichtingen van het pensioenfonds. De
beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.
Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad
Hieronder laten wij de ontwikkeling van de actuele en beleidsdekkingsgraad zien vanaf 30 juni 2016. De
getoonde actuele dekkingsgraad per 31 december 2016 is definitief vastgesteld in het jaarverslag. De
andere dekkingsgraden zijn schattingen.
Datum
30-6-2016
30-9-2016
31-12-2016
31-3-2017

Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
99,4%
99,3%
99,3%
99,0%
102,5%
99,0%
100,9%
105,0%

Uit dit overzicht blijkt dat de beleidsdekkingsgraad na een periode rond de 99% te hebben gezweefd, weer
stijgt. Het herstel is echter nog beperkt. Uiteraard houdt het bestuur van BNPF de ontwikkeling van beide
dekkingsgraden goed in de gaten.
Bij het onderdeel ‘dekkingsgraad’ op onze website (www.bnpf.nl) vindt u een compleet overzicht van de
dekkingsgraden, het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen.

2. Geen verhoging pensioenen per 1 juli 2017
Vanwege de financiële positie van het fonds heeft het bestuur tijdens de bestuursvergadering van
1 juni 2017 vastgesteld dat zij de pensioenen per 1 juli 2017 niet kan verhogen.
Het bestuur bekijkt bij het vaststellen van het jaarverslag ook of de pensioenaanspraken van de (gewezen)
deelnemers en de pensioenuitkeringen verhoogd kunnen worden. Dit heet toeslagverlening. In de premie zit
geen opslag voor toeslagverlening. Toeslagverlening kan dus alleen ontstaan uit overrendement.
De Pensioenwet bepaalt, dat pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger toeslagen mogen worden
verleend. De beleidsdekkingsgraad bij BNPF per 31 december 2016 was 99,0%. De afgelopen jaren hebben
wij uw pensioen niet kunnen verhogen. Wij kunnen uw pensioen ook de komende jaren waarschijnlijk niet
verhogen.

3. Toekomst Fonds
In 2016 hebben wij u door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over de strategische heroriëntatie door
het bestuur van BNPF. Deze strategische heroriëntatie heeft ertoe geleid dat de toekomstige
pensioenopbouw voor de basisregeling door de werkgever is ondergebracht bij BPF Bouw en BPF Beton.
De toekomstige pensioenopbouw voor de excedent regeling (pensioenopbouw boven het maximum
pensioengevend salaris bij respectievelijk BPF Bouw en BPF Beton) wordt uitgevoerd door BNPF. Met
Ballast Nedam is een uitvoeringsovereenkomst gesloten die loopt tot uiterlijk 31 december 2018.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd dat het bestuur blijft zoeken naar een stabiele en
permanente oplossing voor de opgebouwde pensioenaanspraken. De werkgroep ‘Toekomst fonds’ adviseert
het bestuur van BNPF over de verschillende scenario's. Ten opzichte van de vorige nieuwsbrief zijn er geen
nieuwe mogelijkheden met een goed vooruitzicht bijgekomen. Het bestuur van BNPF blijft zich voorbereiden
op een mogelijke overdracht naar BPF Bouw, maar zolang een overgang niet zonder korting kan, is dit niet
aan de orde. Realisatie van dit scenario op korte termijn is niet te verwachten. Het bestuur van BNPF blijft
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verder in gesprek met de nieuw opgerichte Algemeen Pensioenfondsen (APF). Alhoewel deze gesprekken in
een positieve sfeer verlopen, voldoet nog geen van de algemeen pensioenfondsen aan de voorwaarden die
het Bestuur hieraan gesteld heeft. Dit betreft voorwaarden qua continuïteit en kostenniveaus. Naast deze
twee scenario’s is de werkgroep Toekomst fonds ook bezig om andere scenario’s te ontwikkelen. Hierover
wordt oriënterend met andere pensioenfondsen gesproken.
Samenvattend kunnen wij u op dit moment nog geen concreet perspectief bieden voor een permanente
oplossing voor de opgebouwde pensioenaanspraken die in het belang is van alle deelnemersgroepen
binnen BNPF. De werkgroep Toekomst fonds en het bestuur blijven de ontwikkelingen echter nauwlettend
volgen, zodat er snel kan worden gehandeld indien er zich een scenario voordoet waarbij de opgebouwde
pensioenaanspraken op een zodanige wijze kunnen worden overdragen dat de belangen van de deelnemers
en pensioengerechtigden het best worden gediend.

4. Belanghebbendenbijeenkomst
11 oktober 2017 organiseert BNPF de jaarlijkse bijeenkomst voor belanghebbenden. De bijeenkomst
vindt net als vorig jaar plaats in het NBC in Nieuwegein.
Vorig jaar wisten voornamelijk pensioengerechtigden de weg naar het NBC te vinden. Hier was BNPF blij
mee, maar ook actieve en premievrije deelnemers zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te
wonen.
Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over onder andere de financiële positie en de toekomst van het
fonds. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. Een kort verslag van de bijeenkomst van vorig jaar
vindt u op de website (www.bnpf.nl).

5. Herstelplan 2017 ingediend bij DNB
BNPF had per 1 januari 2017 een reservetekort, daarom is een nieuw herstelplan opgesteld en voor
1 april 2017 ingediend bij de toezichthouder DNB.
Zoals u ook heeft kunnen lezen in onze voorgaande nieuwsbrieven, heeft BNPF nog onvoldoende geld in
kas, de buffer, om risico’s te kunnen opvangen.
Als de beleidsdekkingsgraad (zie punt 1 van deze nieuwsbrief) lager is dan de vereiste buffer, is er sprake
van een zogenaamd reservetekort. In het geval van een reservetekort moet een herstelplan worden
ingediend bij De Nederlandsche Bank (“DNB”). In het herstelplan moet BNPF laten zien dat het binnen 10
jaar kan herstellen tot tenminste de vereiste buffer.
Het herstelplan
De beleidsdekkingsgraad van BNPF per 1 januari 2017 bedraagt 99,0%. Het vereist eigen vermogen (“VEV”)
per 1 januari 2017 is 116,7%. Het minimaal vereiste eigen vermogen (“MVEV”) bedraagt 104,2%. Dit
betekent dat er sprake is van zowel een reservetekort (de beleidsdekkingsgraad is lager dan het VEV) als
een dekkingstekort (de beleidsdekkingsgraad is lager dan het MVEV).
Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering van 13 april 2017 het bij DNB ingediende herstelplan
vastgesteld. Uit het herstelplan blijkt dat het vereist eigen vermogen binnen de gestelde termijn van 10 jaar
zonder kortingen gehaald kan worden.
Verdere informatie over het herstelplan

In het jaarverslag over 2017 wordt een samenvatting van het herstelplan opgenomen.

Een samenvatting van het herstelplan wordt op de website geplaatst.
Wilt u meer informatie over het herstelplan, mail naar pensioenfonds@ballast-nedam.nl.

6. Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in december 2017.
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